Verksamhetsplan 2018

VERKSAMHETSOMRÅDEN
Bredd
Breddverksamhet
Bredd kommer att fortsätta samt intensifiera arbetet med spel för barn och ungdomar enligt RFs
och SLHFs riktlinjer och anvisningar. Praktiskt kommer detta arbete att synas under ordinarie
spelhelger men också under de läger som planeras för året. Ett sommarläger för barn och
ungdomar kommer att genomföras i Åkersberga och ett vinterläger kommer att förläggas i det
västra distriktet.
Särskilda speltillfällen för veteraner planeras att genomföras liksom student-event för att nå nya
målgrupper.

Utrustning
Material, i form av klubbor, bollar och målvaktsutrustning, och annan stöttning till nya föreningar i
förbundet kommer att fortsätta som tidigare år. Med hjälp av medel från Idrottslyftet kan
eventuellt annan utrustning också köpas in som då kommer komma alla föreningarna till gagn.

Konferens
Under april månad genomförs den årliga utvecklingskonferensen. Särskilda ungdomsträffar
kommer också genomföras, troligen lokalt på plats ute hos föreningarna.

Elit
Landslagsverksamhet
Genomförande av Indoor EM 2018 på både herr- och damsidan och de förberedelser i början av
året som krävs för detta.
U21 dam- och herrsidan kommer att deltaga på Indoor EM 2019, så 2018 kommer att bestå av
förberedelser inför detta.
Det organisatoriska arbetet kommer att fortsätta under 2018. Dels då vissa förändringar på
damsidan sker under 2018 men också kommer att ske på sikt. På herrsidan ses också
förstärkningar kring organisationen över.
Elit kommer under 2018 ta i beaktande och i möjligaste mån stödja de stora frågorna som
parallellt drivs av SLHF kring aktiviteter, föreningar och organisation för vår idrott för att fortsatt
kunna vara en del av RF.
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Admin
Förbundsutveckling och förvaltning
Översyn av medlemsföreningarna kommer att fortsätta löpande under året. Förbundsstyrelse och
anställd personal kommer hålla sig uppdaterade i allt arbete kring medlemsutredningen och i läget
inför Riksidrottsforum (RIF) i november 2018 samt Riksidrottsmötet (RIM) i maj 2019.
Samtal kommer föras med andra förbund och förbundsstyrelsen kommer titta på flera eventuella
andra lösningar till att fortsatt vara en del av Riksidrottsförbundet (RF).

Styrelsearbete
Styrelsen planerar att under året delta på utvecklingskonferensen, årsmötet samt
verksamhetsplaneringsdagar. Även på Riksidrottsforum i Ronneby under hösten planerar styrelse
och tjänstemän att deltaga. Dessutom ska ett flertal styrelsemöten genomföras under året.
Styrelsen ska arbeta strategiskt aktivt med ett medvetet, offensivt och innovativt perspektiv under
2018 och fram emot Riksidrottsmötet i maj 2019.

Personal
Förbundets kansli kommer att bemannas med 1-3 personer under året.
Särskilda satsningar som ska leda till en bättre barn- och ungdomsverksamhet kommer att göras
med hjälp av Idrottslyftets utvecklingsstöd.

Tävling
Tävlingsverksamhet
Verksamhetsområde Tävling och Tävlingskommittén kommer att under 2018 enbart fokusera på
senior- och juniorverksamheten. Planering för kommande indoor-säsong kommer att göras i
samspel med Breddverksamheten för att göra utrymme för barn och ungdomar under ordinarie
spelhelger.
Det kommer att spelas seriespel både i indoor hockey samt landhockey som båda kommer att
leda till ett vardera SM-slutspel.
Tävlingskommittén tillsammans med domarkommittén kommer arbeta för att ytterligare utöka
domarstaben och för att säkerställa kvaliteten på domare samt utbildning av domare.

Utbildning
Förbundets utbildningsstruktur kommer att fortsätta att ses över med en förhoppning om att
kunna presentera resultat, innehåll samt genomföra utbildningar löpande under året.
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